
 1 

 

Domov pro seniory Krnov 

Výroční zpráva 2011 



 2 

 

 

 
                                             Obsah 
       Úvodní slovo          4 

 Základní údaje         5 

 Veřejný závazek         6 

 Organizační struktura        7 

 Personální obsazení        8 

 Organizační schéma        9 

 Události roku 2010                9  

 Charakteristika provozu      11 

 Sociální práce        12 

 Přímá péče o klienty       15 

 Stravování         17 

 Provozní činnost        19 

 Náklady na energie a odpadové hospodářství  20 

 Vybrané údaje o hospodaření     20 

 Hospodaření organizace k 31.12.2009    21 

 Přijaté dary         27 

 Kontrolní činnost        27 

 Vzdělávání THP pracovníků     28 

 Závěr                             29  

 Příloha č. 1   „Ze života v domově“    30 

 Příloha č. 2   §40 „Pečovatelská služba“                   42 

 



 3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

motto:  „Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je 
umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a působil co nejvíce 

dobra.“ Lev Nikolajevič Tolstoj. 
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Úvodní  slovo     
 
 
       Hlavní událostí roku 2011 bylo kompletní 
zateplení naší budovy. Realizace projektu, za 
který děkuji našemu zřizovateli už v minulé 
výroční zprávě, byla zahájena v listopadu 2010. 
Drtivá většina všech prací nás však provázela   
v průběhu celého následujícího, tedy tohoto 
roku. Z hlediska provozu nám nejvíce 
komplikovala poskytování služby výměna všech 
oken. Zejména výměna oken na klientských 
pokojích s následným malováním byla 
organizačně i fyzicky náročná. Na dva i více 
dnů jsme museli naše uživatele provizorně 
ubytovávat. Zde je nutno poděkovat všem zaměstnancům bez rozdílu za jejich obětavý a 
flexibilní přístup s jakým řešili nepředvídané, často i svízelné situace. Zápisem ze dne 
28.11. 2011 o odevzdání a převzetí stavby bylo zateplení objektu domova pro seniory 
zakončeno. Sluší se na tomto místě vyzvednout vstřícné jednání představitelů 
dodavatelské organizace (firma STAFI CZ s.r.o. Krnov) i generálního projektanta. 
Poděkování nesporně patří také technickému dozoru investora (Město Krnov, odbor 
regionálního rozvoje, oddělení investiční). 
         Druhou, pro naši budoucnost neméně významnou událostí, bylo listopadové 
rozhodnutí zastupitelstva města Krnova o sloučení Domova jistoty Devětsil Krnov – 
Ježník s naším domovem. „Ježnická“ sociální služba (domov se zvláštním režimem) tak 
nejpozději do konce roku 2012 přejde pod Domov pro seniory Krnov jako nástupnickou 

organizaci. Tomuto rozhodnutí předcházel květnový 
závazný pokyn našeho zřizovatele o pozastavení přijímání 
nových uživatelů. Očekává se tím vytvoření dostatečně 
volné kapacity pro přesun klientek z domova na Ježníku.  
Finanční ztrátu, s pokynem spojenou, se nám do značné 
míry podařilo kompenzovat přechodnými (dočasnými) 
pobyty. Nebylo tak nutno, jak se původně předpokládalo, 
po zřizovateli požadovat dodatečné  navýšení příspěvku na 
provoz.  
       Na jiném místě této výroční zprávy (Události roku 
2011) se budeme kromě jiného snažit vyjmenovat všechna  
vylepšení, která se nám podařila v průběhu roku realizovat. 
Skutečnost, že jejich výčet není malý, dokladuje úspěšnost 
celoročního hospodaření s finančními prostředky. 

V běžných nákladech se nám dařilo šetřit, ve stěžejních výnosech (úhrady klientů za 
pobyt, příspěvek na péči, úhrady zdravotních pojišťoven) pak významně překročit 
rozpočtované příjmy.     
       Je to už 20 let, co město Krnov poskytuje na Rooseveltově ulici prostřednictvím naší 
příspěvkové organizace pobytovou sociální službu svým seniorům. Veškeré kulturní i 
společenské akce se proto nesly v duchu tohoto 20. výročí. Ve vestibulu domova vznikl 
nový panel dokumentující současný život obyvatel domova po dvacetiletém vývoji. Jsem 
přesvědčen o tom, že nejen úsměvy spokojených klientů na fotografiích, ale i stále 
častější pochvalné ohlasy jejich blízkých, svědčí o vzrůstající kvalitě námi poskytované 
služby. 
      
                                                                           Mgr. Oldřich Jarkuliš - ředitel                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Základní údaje 

 
Název:    Domov pro seniory Krnov 
                                                           
Sídlo:    Rooseveltova 2141, Krnov  

  PSČ  794 01  
 
IČ:    00846325                       
 
DIČ:             CZ00846325   
 
Právní forma:  příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:      Město Krnov, Hlavní    
                                    náměstí 1,  794 01   Krnov  
 
Bankovní spojení:     č.ú.  239 38 771 / 0100   u   KB  Krnov  
 
Předmět činnosti:      základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle  
                                    § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory 
                                    § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba 
 
Registrace služby:     pod č.j.  MSK 201234/2008, ze dne 18.12. 2008   
 
Identifikátory:            7863507 (domovy pro seniory), 2614647 (pečovatelská služba)  
 
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města 
Krnova. Ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Města Krnova. Ředitele v době jeho 
nepřítomnosti zastupuje jím pověřený zástupce, a to v rozsahu práv a povinností daných 
písemným zmocněním. 
                                                                                                                                             
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci tak, 
že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak označenému názvu organizace připojí svůj 
vlastnoruční podpis.         
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Pobytová služba - § 49 „domovy pro seniory“ 
 
Veřejný závazek   
 
 
Poslání:    
Nabízíme bezpečné prostředí otevřené tužbám a 
potřebám klientů, bez pocitu osamění a bezmoci.  
 
 
Cíle:   
Domov pro seniory Krnov se chce stát v našem 
regionu preferovaným poskytovatelem pobytové 
sociální služby pro seniory tím, že bude 
podporovat: 
 
                         - soběstačnost klientů                    - špičkové zaměstnance  
                         - kvalitní a bezpečnou péči            - maximální spokojenost klientů  
                         - komunikaci s veřejností prostřednictvím médií a internetu  
                         - prevenci rizik                               - zajištění odborné supervize  
 
Dlouhodobé cíle:  

- individualizovaná péče o klienty  

- trvalé zlepšování technického stavu zařízení  

- optimalizace prostředí  

- optimální využití lidských a finančních zdrojů     
 
Principy poskytování služby:  

- individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho 
potřeb a zájmů  

- ochrana práv a svobod uživatelů 

- respektování lidské důstojnosti  

- podpora soběstačnosti  

- podpora partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou  

- celostní přístup (bio-psycho-sociálně-spirituální) při podpoře a péči  

- profesionální a empatický přístup personálu ke klientovi  
                          
Cílová skupina:  

- senioři starší 65 let, s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou 
závislostí zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny 
nebo jiných druhů sociálních služeb,                     

- služba je určena seniorům z Krnova a přilehlých obcí v  rámci obce 
s pověřeným obecním úřadem, ve výjimečných případech a se 
souhlasem zřizovatele je možné přijat i uživatele s trvalým bydlištěm 
mimo vymezenou oblast, příp. mladšího, 

- přijaty nemohou být osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoby s akutní infekční 
nemocí, osoby jejichž soběstačnost je snížena z důvodu závislosti na 
návykových látkách a osoby s Alzheimrovou demencí.    
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Organizační struktura  
 
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, v době jeho 
nepřítomnosti na pracovišti jím pověřený zástupce. Organizaci řídí tak, aby bylo 
zajištěno naplňování poslání organizace a předmětu činnosti.  
 
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení:  

a) ředitel – statutární orgán (3. stupeň řízení)  
b) vedoucí úseku přímé péče o klienty        

(2. stupeň řízení)  
c) vedoucí provozně technického úseku      

(1. stupeň řízení)  
d) vedoucí oddělení úseku přímé péče o 

klienty (1. stupeň řízení) 
e) zaměstnanci s oprávněním řídit práci 

jiných zaměstnanců 
 
Vedoucí zaměstnanci řídí činnost svého úseku (oddělení), jsou odpovědni za plnění 
úkolů na svěřeném úseku (oddělení) a stanovují rozsah úkolů a povinností svých 
podřízených zaměstnanců. Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, 
dodržování a využívání pracovní doby, rozpis služeb tak, aby byl zajištěn plynulý provoz. 
Hodnotí práci zaměstnanců a navrhují řediteli opatření ke zlepšení jejich výsledků. 
Zabezpečují plnění úkolů vymezených v popisech pracovních míst jimi řízených 
zaměstnanců. 
Domov se člení dle charakteru činností na 4 úseky: přímé péče o klienty, provozně 
technický, ekonomický a stravovací.   
 
Úsek přímé péče o klienty  - zabezpečuje kvalitní 
poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče 
prostřednictvím všeobecných sester v sociálních službách, 
fyzioterapeutky a pracovníků v  sociálních službách. 
Odpovídá za dodržování hygienických a proti- 
epidemiologických norem a dodržování zásad racionální 
výživy. Vedoucí úseku prostřednictvím vedoucích 
jednotlivých oddělení řídí klíčové pracovníky, kteří 
zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým 
uživatelům. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování 
standardů kvality. Prostřednictvím sociálních pracovnic 
zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a 
jeho prováděcí vyhlášky. Odpovídá za dodržování pravidel 
pro vyřizování žádostí o poskytnutí pobytových sociálních 
služeb dle závazných pokynů zřizovatele – města Krnova. 
Prostřednictvím pracovnic pro volnočasové aktivity zabezpečuje aktivizaci uživatelů a 
jejich zapojování do společenského života.  
 
Provozně technický úsek – zajišťuje provoz údržby, prádelny a úklidu. Zabezpečuje 
běžnou údržbu a opravy všech částí budovy, strojů a zařízení domova. Odpovídá za 
evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladech. Prostřednictvím vlastní prádelny 
pere jak veškeré ústavní prádlo, tak i osobní prádlo klientů.  Zajišťuje vlastními 
pracovnicemi úklid všech prostor domova, včetně pokojů uživatelů. Pečuje o pozemky, 
výsadbu a údržbu rostlin, keřů, stromů  a zeleně na pozemcích, které spadají pod správu 
domova.  
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Ekonomický úsek – odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, 
v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za 
evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, jejich 
evidenci a plnění závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené 
s přípravou rozpočtu, plněním a průběžným vyhodnocováním hospodaření a přijímáním 
potřebných opatření. 
 
Stravovací úsek – zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení účetní a skladové agendy 
související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a dbá na 
dodržování hygienických zásad při výdeji stravy. Pracuje v souladu se systémem 
kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel 
vydávaných prostřednictvím tabletového systému. 
 

Personální obsazení  
 
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry bez 
odborného dohledu, fyzioterapeutka), pracovníků v sociálních službách 
(pracovníci přímé obslužné péče, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí 
pro ně vytváří pracovníci úseků provozně technického (údržba, prádelna, úklid), 
ekonomického a stravovacího. Ve srovnání s minulým rokem klesl počet pracovníků 
v sociálních službách na 29, dělnic prádelny na 3 a dělnic úklidu na 5 (ve všech třech 
případech šlo vždy o pokles o jednoho zaměstnance). 
Stručný přehled o zaměstnancích na jednotlivých pracovních pozicích podává níže 
uvedená tabulka spolu se schématem organizační struktury. 
 

Název úseku pracovní pozice 

počet 
pracovníků 

na dané 
pozici 

počet 
pracovníků 

úseku 
celkem 

 ředitel 1 1 

ekonomický ekonomka-účetní 
mzdová účetní a personalistka 

1 
0,7 

2 

provozně 
technický 

vedoucí provozně technického úseku 
dělnice prádelny 
dělnice úklidu 
telefonistka, evidence stravného 
údržbáři 

0,3 
3 
5 
1 

1,375 

11 

stravovací vedoucí stravovacího provozu 
kuchaři 
pomocní kuchaři 
skladník potravin, zásobovač 

1 
6 
7 
1 

15 

přímá péče vedoucí úseku přímé péče 
vedoucí oddělení úseku přímé péče 
pracovníci v sociálních službách 
sociální pracovnice 
fyzioterapeutka 
všeobecná sestra 
volnočasové aktivity 

1 
3 
29 
2 
1 
5 
2 

43 

celkem pracovníků DS k 31.12.2011                                                       71,375  72 

Z toho v hlavní činnosti 67,375 a v hospodářské (doplňkové) činnosti 3,50 zaměstnanců 
přepočtených na celé úvazky. 
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Organizační schéma   
 
Vztahy přímé podřízenosti jsou přehledně znázorněny 
v organizačním schématu.  
Sociální pracovnice jsou součástí úseku přímé péče, ale přímo 
podřízeny jsou řediteli domova. 
Ekonomický úsek se skládá pouze ze dvou samostatných 
zaměstnankyň, ekonomické účetní a mzdové účetní, která je 
zároveň personalistkou a vedoucí provozně technického úseku. 
Role klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování 
služby plní všichni pracovníci v sociálních službách.   
 

            

         Události roku 2011   
 
V úvodním slovu ředitele (str. 4) už byly stěžejní události 
roku vyzdviženy. V této části je doplňujeme o ty méně 
významné, nesporně však také důležité.  
 
Odebráním jednoho lůžka z každého čtyřlůžkového 
pokoje jsme nejen dostáli inspekčnímu doporučení, ale 
co je mnohem důležitější, zvedli jsme kvalitu bydlení 
našich nejpostiženějších uživatelů. Současné kapacity 
(136 míst) jsme dosáhli přebudováním dvou místností 
(šaten personálu) na jednolůžkové pokoje a přidáním po 
jednom  lůžku na dva největší jednolůžkové pokoje.    

1 ekonomka – účetní      

0,7 mzdová účetní, 

personalistka 

2 sociální pracovnice  1 vedoucí 

stravovacího 

provozu 

1 vedoucí úseku 

přímé péče 

0,3 vedoucí 

provozně-

technického úseku 

1 vedoucí I.odd. 

přímé péče 

9 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

1 vedoucí II.odd. 

přímé péče 

9 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

1 vedoucí III.odd. 

přímé péče 

11 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

5 všeobecných 

sester 

1 fyzioterapeut 

2 pracovnice 

v soc.službách – 

volnočasové 

aktivity 

6 kuchařů 

 

7 pomocných 

kuchařek 

 

1 skladník 

potravin 

zásobovač 

 

3 pracovnice 

prádelny 

5 pracovnic 

úklidu 

1 telefonistka, 

spisová 

pracovnice, 

evidence 

stravného 

2 údržbáři 

Ředitel domova pro seniory 
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V personální oblasti došlo k celkovému snížení počtu zaměstnanců o tři celé pracovní 
úvazky. Dva řádné odchody do starobního důchodu (prádelna, úklid) nebyly v rámci 
zefektivnění obou provozů kompenzovány přijetím nových pracovních sil. Na úkor jedné 
pracovnice v sociálních službách byla na základě výběrového řízení přijata  „manažerka 
kvality“.  Po jejím odchodu (vzájemná dohoda o rozvázání pracovního poměru) už 
nebylo s ohledem na budoucí sloučení s Domovem jistoty Devětsil Krnov – Ježník toto 
nově vytvořené pracovní místo obsazeno. 
 
Vykazování zdravotnických úkonů na zdravotní pojišťovny probíhalo v průběhu celého 
roku bezproblémově a přínos do příjmové části rozpočtu ve výši 1,351 mil. Kč vysoce 
převýšil rozpočtovaný výnos.      
 

V důsledku zateplování budovy byl po významnou část 
roku mimo provoz náš kulturní sál, kde mimo jiné 
pořádáme i vzdělávací akce. Proto jsme zde v roce 2011 
uspořádali v rámci povinného vzdělávání sociálních 
pracovníků (SP) a pracovníků v sociálních službách (PSS) 
pouze jeden seminář na téma „Práva a povinnosti uživatele 
v PZSS“. Tento výpadek byl úspěšně kompenzován 
využitím nabídky e-learningového akreditovaného kurzu 
„individuálního plánování“ vzdělávací agentury 
ADPONTES Praha. 9 PSS si takto splnilo 20 hodin 
vzdělávací povinnosti z celkových 24. Kurz byl velmi 
výhodný i nákladově.  
 
Podpora nezávislého odborníka nám byla v r. 2011 na 
smluvním základě poskytována Mgr. Hanou Mazalovou, 

inspektorkou kvality. Dvě ze tří jejích návštěv byly věnovány skupinové supervizi, v obou 
případech vždy po jednotlivých odděleních úseku přímé péče. Této možnosti využil i 
pracovní tým pečovatelské služby.  
 
Standard č. 15 nutí poskytovatele kontinuálně zvyšovat kvalitu poskytované sociální 
služby. I v tomto roce jsme využili nabídky pražské firmy KALIBRO a prostřednictvím 
jejich dotazníků jsme zjišťovali spokojenost našich klientů. Objektivitu jsme opět zajistili 
tak, že většině našich klientů s vyplňováním pomáhali studenti SpgŠ a SZŠ Krnov. 
Výsledek byl opět velmi dobrý a příslušné podklady jsou k dispozici kontrolním orgánům 
u vedoucí úseku přímé péče. Tuto, velmi sofistikovanou metodu jsme poprvé použili i 
pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců v rámci plnění standardu č. 10. Do jisté míry 
rozpačitý výsledek mohl být ovlivněn aktuálně zhoršenými pracovními podmínkami 
(výměny oken, malování, stěhování klientů apod.). 
 
Personálně podhodnocený úsek přímé péče se nám, podobně jako v minulých letech, 
převážně v rámci dlouhodobé úspěšné  spolupráce s EDUKO centrem Krnov, dařilo 
v průběhu celého roku doplňovat dlouhodobými praxemi rekvalifikantů (v rámci 
rekvalifikačního kurzu „pracovník v sociálních službách“). V r. 2011 jsme navíc v rámci 
„operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost“ využili nabídek dvou krnovských 
center vzdělávání a poradenství (AKLUB – „Komplexní program pro osoby starší 50 let 
podporující pracovní a sociální integraci; REINTEGRA – „AKTIV – Soubor služeb 
zaměřený na podporu pracovního uplatnění nezaměstnaných osob se zdravotním 
postižením“)  a na dva až 6 měsíců zaměstnali celkem 5 pracovníků. Výborná spolupráce, 
všichni by si zasloužili trvale zaměstnat. U nás to bohužel v blízké době možné není.  
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Využívání pracovníků „veřejné služby“ ve třech našich provozech (kuchyňský, 
prádelenský a úklidový) zůstal kapacitně na úrovni z konce r. 2010. Každý měsíc se 
v těchto provozech střídalo celkem 18 zájemců. „Veřejnou službu“ vítáme jako 
významného pomocníka a jsme rádi, že organizačně i kvalitou vykonané práce měla 
vzrůstající tendenci.  To však platilo pouze do listopadu. Legislativní změna a přechod 
tohoto institutu do gesce úřadu práce se nám v tuto chvíli jeví jako nešťastné. 
 
Po několika nezvaných návštěvách našich klientů jsme byli v závěru roku nuceni snížit 
bezpečnostní rizika. Vedlejší vchody do budovy jsou trvale uzamčeny a opatřeny zvonky 
s hlasovým systémem. Hlavní klientský vchod byl smluvně zabezpečen recepční službou 
firmou Milan Krejčí, ostraha majetku a osob.  
 
V souvislosti s nový exteriérem naší budovy jsme se alespoň částečně snažili vylepšit i její 
exteriér instalací nového orientačního systému. Byla vyměněna označení všech dveří a    
u hlavního klientského vchodu byla instalována nová orientační tabule. 
 
S určitými obavami očekávané jarní sčítání lidu jsme zvládli bez výraznějších komplikací. 
 
Úspěšné celoroční hospodaření s finančními prostředky nám umožnilo následující 
počiny: 

- kompletní oprava strojovny UT (teplovodního uzlu) na patě našeho 
objektu včetně ohřevu teplé vody (na základě výběrového řízení byla 
realizátorem firma GANED energy s.r.o. Krnov), 

- na všech radiátorech v celém domově byly instalovány nové ventily, 
včetně příslušných kuželek, 

- kancelář sociálních pracovnic byla vybavena novým trezorem, 
splňujícím požadavky pojišťovny, 

- fyzioterapie byla vybavena novým zvedákem, sloužícím převážně pro 
nácvik chůze imobilních klientů, 

- již téměř historická kopírka byly nahrazena novým multifunkčním 
kopírovacím strojem, 

- s výjimkou kuchyně byla všechna umyvadla domova vybavena spořiči 
vody, 

- novým nábytkem bylo vybaveno celkem 6 pokojů (3 dvoulůžkové a 3 
jednolůžkové), 

- dalších 6 klientů s omezenou hybností může využívat moderní el. 
ovládané polohovací postele, 

- část nevyužívaného prostoru u administrativního vchodu do budovy 
byla využita pro vybudování nové kanceláře; ta byla původně vybavena 
pro manažera kvality; dnes se jeví pravděpodobnější, že ji od r. 2013 
bude využívat vedoucí nové služby „domov se zvláštním režimem“, 

- klienti jednoho podlaží budou moci využívat nového zahradního 
nábytku, kterým bude od jara vybavena jedna z venkovních teras.         

 
   

Charakteristika provozu  
Dle § 49 zákona o sociálních službách poskytujeme pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní 
hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
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zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti  zajišťujeme nepřetržitě sedm 
dní v týdnu na základě dvoustranné smlouvy uzavírané převážně na dobu neurčitou. 
V případě zájmu a volné kapacity poskytujeme výše uvedené služby i v režimu 
přechodných pobytů. Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit 
seniorům život v domově v požadované kvalitě.   
Ubytování je poskytováno v  bezbariérové budově 
(horizontálně členěné na části A, B, C)  o čtyřech podlažích.  
Poskytovatel má k dispozici 60 jednolůžkových pokojů, 26 
dvoulůžkových pokojů a 8 pokojů je od tohoto roku 
třílůžkových. Vedení domova realizovalo loňské rozhodnutí 
o postupném snížení kapacity na 136 lůžek tak, že na všech 
čtyřlůžkových pokojích snížilo počet lůžek na tři. Chybějící 4 
lůžka  získalo efektivnějším využitím jiných prostor.  
 
Úklid a praní ložního a osobního prádla je prováděno 
v souladu s  Provozním řádem, schváleným KHS 
Moravskoslezského kraje, který upravuje podmínky 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
upravuje hygienické požadavky na provoz v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Dodržování hygienického 
standardu je sledováno vedoucí úseku přímé péče 
s pravidelným dohledem KHS a smluvního lékaře.  
 
Nepřetržitá ošetřovatelsko – zdravotní  péče je zajišťována prostřednictvím praktických a 
odborných lékařů a zdravotnickými pracovníky. Na začátku r. 2007 byly postupně 
uzavřeny tzv. zvláštní smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami o poskytování a 
úhradě ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v našem pobytovém zařízení 
sociálních služeb. Úhradám za rehabilitační péči se nadále zdravotní pojišťovny brání, a 
to je důvod proč zatím příslušné smlouvy uzavřeny nejsou.  
 
Přímo v budově domova jsou uživatelům k dispozici také soukromé služby – kantýna,  
holičství, kadeřnictví a kosmetika. Jde o služby veřejně přístupné. V pravidelných 
intervalech dojíždí za klienty domova nezbytná pedikérka. Každý čtvrtek mají klienti 
v budově DS k dispozici pobočku městské knihovny.       
 
 
 
 

Sociální práce 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byly v domově pro seniory zpracovány 
směrnice ke  Standardům kvality sociálních služeb, včetně jejich příloh a metodických 
pokynů. Na jejich zavádění do praxe a dodržování se podílí všichni zaměstnanci zařízení. 
Součástí těchto standardů jsou i pravidla pro podávání  a vyřizování stížností – Stížnosti 
na kvalitu. Klienti i personál zařízení jsou informováni o tom, že klienti mají možnost si 
stěžovat, jakou formou si mohou stěžovat, kdo stížnost bude vyřizovat a jakým způsobem 
bude vyřizování stížnosti probíhat. 
 
Úhrada za pobyt 
Stanovení výše úhrady za poskytování sociálních služeb je v kompetenci ředitele zařízení, 
který ji stanoví v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k zákonu o sociálních 
službách. Na konci roku 2010 bylo rozhodnuto o zvýšení úhrady, a to k datu 1.1.2011.  
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Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141 od 1.1.2011 
jednolůžkový pokoj 

1 s balkónem - strava normální 8280 Kč 

2 s balkónem - strava diabetická  8430 Kč 

3 bez balkónu - strava normální 7980 Kč 

4 bez balkónu - strava diabetická 8130 Kč 

5 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7380 Kč 

6 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7530 Kč 

jednolůžkový pokoj - BUŇKA - jedno sociální zařízení pro dva jednolůžkové pokoje 

7 buňka s balkónem – strava normální 7980 Kč 

8 buňka s balkónem – strava diabetická 8130 Kč 

9 buňka bez balkónu - strava normální 7680 Kč 

10 buňka bez balkónu - strava diabetická 7830 Kč 

11 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava normální 7230 Kč 

12 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava diabetická 7380 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

13 s balkónem - strava normální 7680 Kč 

14 s balkónem - strava diabetická  7830 Kč 

15 bez balkónu - strava normální 7380 Kč 

16 bez balkónu - strava diabetická 7530 Kč 

17 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 6930 Kč 

18 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7080 Kč 

čtyřlůžkový pokoj 

19 strava normální  68930 Kč 

20 strava diabetická 7080 Kč 

 
 
Podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po zaplacení 
úhrady za pobyt v zařízení zůstat alespoň 15% jeho příjmů. Klientům, kterým příjmy 
nepostačují na plnou úhradu nákladů za pobyt v zařízení, je úhrada snížena tak, aby byla 
podmínka splněna.  
 
Domov pro seniory Krnov poskytuje služby sociální péče – domovy pro seniory – 
převážně  formou celoročního pobytu. V roce 2011 využilo  10 osob přechodný pobyt. 
Nových uživatelů bylo přijato 26, z toho 16 na dobu neurčitou. Strukturu nových 
uživatelů, včetně  věkové struktury znázorňuje  přiložený graf 
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Struktura nových uživatelů podle rodu
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Věková struktura nových uživatelů
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 Domov pro seniory Krnov v roce 2011 opustilo celkem 38 uživatelů, z toho se tři uživatelé 
vrátili domů nebo odešli do jiného zařízení sociálních služeb, pět uživatelů ukončilo 
pobyt na přechodnou dobu a 30 uživatelů zemřelo. 
 

Struktura uživatelů, kteří domov opustili, podle rodu a důvodu 
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Věková struktura uživatelů, kteří domov opustili
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Využití poskytované služby v roce 2011 vyjadřuje následující graf 
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Celkový počet uživatelů Domova pro seniory Krnov  k 31.12.2011 byl 128, převážnou většinu 
tvořily ženy (84%). V následujících grafech je znázorněná struktura uživatelů podle rodu a také 
jejich věková struktura k datu 31.12.2010. 
 

Struktura uživatelů podle rodu

ženy 

84%

muži

16%

ženy muži

 

Věková struktura uživatelů

49

58

14
7

ženy 65-85 let ženy 86 let a více muži 65-85 let muži 86 let a více

 
 
Velmi významnou příjmovou kapitolu v našem hospodaření tvoří příjmy z příspěvků na péči 
(PnP) od uživatelů služby. Stanovit, kolik bude předpokládaný příjem z PnP pro daný rok je 
velmi problematické, protože struktura uživatelů s příspěvkem na péči je značně proměnlivá. 
Pro srovnání uvádíme níže uvedené grafy, které znázorňují změnu situace v průběhu roku 
2011. 
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Počet klientů dle příspěvku na péči k 1.1.2011

25
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26

17

PnP nemá 1. stupeň PnP - lehká závislost

2.stupeň PnP - středně těžká závislost 3.stupeň PnP - těžká závislost

4.stupeň PnP - úplná závislost

  

Počet klientů dle příspěvku na péči k 31.12.2011

20

32

30

30

16

PnP nemá 1. stupeň PnP - lehká závislost

2.stupeň PnP - středně těžká závislost 3.stupeň PnP - těžká závislost

4.stupeň PnP - úplná závislost

 
 
 
 
Vzdělávání sociálních pracovníků: 
 
Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání k výkonu sjednané práce, kterým si obnovuje, 
upevňuje a doplňuje kvalifikaci  podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Další vzdělávání bylo oběma sociálními pracovnicemi v r. 2011 splněno 
výhradně účastí na akreditovaných (MPSV)  vzdělávacích programech. Dokladem o absolvování 
těchto vzdělávacích programů je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením. 
Přehled absolvovaných seminářů: 
 -  „Komunikace a emoční inteligence I.“ 
-   „Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální služby“ 
-   „Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe“ 
-   „Základy komunikace“ 
 -  „Specifika komunikace se seniory“ 
-   „Komunikace s klientem postiženým demencí“ 
-   „Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb“ 
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Přímá péče o klienty 
(zdravotní a přímá  obslužná péče) 
 
V našem domově je klientům poskytována zdravotní a přímá obslužná péče nepřetržitě   
24 hod. denně odborným personálem. Na zdravotním úseku byla péče poskytována 9 
všeobecnými sestrami s registrací a 1 fyzioterapeutkou s registrací. Přímo obslužnou péči 
zajišťovalo 29 pracovníků v sociálních službách s osvědčením k výkonu tohoto povolání. 
Aktivizační činnosti zajišťovaly 2 pracovnice v sociálních službách pro volnočasové aktivity.  
 
Zdravotní úsek: 
V našem zařízení je klientům zaručeno právo na svobodnou 
volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Lékařskou péči zajišťuje 
klientům smluvní lékař, ordinující  1x týdně v domově a dále dle 
potřeby na telefonické zavolání. Má-li klient svého praktického 
lékaře a  není-li schopen  zajistit si návštěvu u svého lékaře  sám 
nebo s pomocí  rodiny, zdravotní personál domova sjedná 
návštěvu nebo předpis léků telefonicky. Do domova dochází 
v pravidelných intervalech odborní lékaři z oboru ortopedie, 
urologie a psychiatrie. Návštěvy lékařů u klientů a vyšetření 
klientů evidují a  zajišťují vedoucí oddělení úseku přímé péče, 
donášku léků z lékáren zajišťujeme vlastními pracovníky. 
Smluvní spolupráce s Ústavní lékárnou SZZ Krnov pokračuje 
k oboustranné spokojenosti. 
Výkony zdravotní a ošetřovatelské péče pro odbornost 913- 
všeobecná sestra v sociálních službách, jsou ordinovány praktickými a odbornými lékaři a 
některé z nich jsou hrazeny  zdravotními pojišťovnami. Výkony fyzioterapeutky jsou zaměřeny 
na udržení maximální mobility klientů a zmírnění bolesti provázející seniorský věk. V 
rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie, léčebná a kondiční tělesná výchova.  
V přehledu rehabilitačních výkonů je evidentní nárůst ošetřovatelské péče v odbornosti 902 
(fyzioterapeutka), kterou  zdravotní pojišťovny nadále odmítají hradit.  
 
 
 
Přehled  rehabilitačních výkonů v roce 2011 uvádí následující tabulka. Ve srovnáním s rokem 
předešlým byl nárůst poskytovaných výkonů ve všech úkonech. 
 
Rehabilitační péče 2011     
             

kineziologický rozbor         40 

fyzikální terapie (ultrazvuk, laser, magnetoterapie …)     1150 

individuální léčebná tělesná výchova – lokomoce a mobilita   1500 

individuální léčebná tělesná výchova       1500 

skupinová léčebná tělesná výchova       240 

cvičení s nářadím (rotoped …)       300 

Vodoléčba + parafín + inhalace           420 

mobilizace kloubů, páteře, žeber (měkké techniky)     500 

reflexní masáže, klasická masáž + míčkování                         150 

Celkem           5800 

z toho  léčebná tělesná výchova       4230 

  fyzikální terapie       1570 

Maxi Move – Arjo  a instruktáže PSS     270 
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Nutričně vyvážený příjem potravy napomáhá k udržení tělesného a duševního zdraví. Domov 

úzce spolupracuje s nutriční terapeutkou, která v květnu provedla již druhou analýzu tělesné 

kompozice, pomocí přístroje „In Body“ u vybraných klientů. Porovnání s rokem 2009 

proběhlo u jedenácti klientů. Ve vyjádření nutriční pracovnice bylo řečeno, že hodnocení 

nelze pokládat za objektivní, vzhledem k tomu, že nemůžeme znát přesný příjem potravy 

(jiné zdroje – jídlo od rodiny, samozásobování jídlem, atd.) Přesto neobjektivní přehled a 

celkové zjištění vedlo k úpravám stravy v jídelníčku. Dále nutriční pracovnice v „Hodnocení 

a porovnání analýz, prováděných v r. 2009 a 2011“ udává, že vzhledem fyziologii organismu 

v seniorském věku, kdy dochází k úbytku svaloviny, což je vidět ve výsledcích analýzy, je 

vhodné přidat do jídelníčku bílkoviny. Vedení domova se na základě této analýzy rozhodlo 

pro zkvalitnění odpoledních svačinek, které dodávají potřebné množství bílkovin. 

V roce 2011 zdravotní úsek řešil vysoký výskyt kožní vyrážky u klientů i pracovníků přímé 

péče. Onemocnění postihlo všechna oddělení. Opakovaným vyšetřováním a léčbou všech 

postižených klientů i zaměstnanců se podařilo vyloučit podezření na  infekční onemocnění. 

Na konci roku už byl výskyt vyrážky na ústupu. 

  
Přímá obslužná péče 
Vzdělávání pracovníků  přímé péče byla v roce 2011 věnována velká pozornost. Vedení domova 
si uvědomuje, že pouze pracovník, který má teoretické znalosti a zároveň je umí použít 
v praxi, je schopen zvyšovat kvalitu poskytované služby. Zaměstnanci si ze vzdělávacího 
harmonogramu vybírali kurzy podle své potřeby a zájmu. Pouze jeden z kurzů (zateplování 
budovy) z kurzů jsme pořádali  v našem kulturním sále. Výhodou konání seminářů přímo na 
pracovišti  je jejich dostupnost, ze strany zaměstnanců, a možnost nabídnutí volné kapacity 
míst kolegyním z pečovatelské služby a ze spřátelených domovů. 
Nabídka kurzů byla v minulém roce ještě pestřejší než v předešlých letech.  
 
Přehled  seminářů, které absolvovali naši zaměstnanci  v rámci vzdělávání pracovníků úseku 
přímé péče v roce 2011: 

 Výživa v seniorském věku. 

 Komunikace v týmu. 

 Plánování v sociálních službách pro pobytovou službu. 

 Pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem – Arteterapie. 

 Význam pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem – Aplikace prvků 
dramaterapie. 

 Význam pracovní terapie pro sociální služby s praktickým nácvikem – aplikace prvků  
muzikoterapie. 

 Život s mentálním postižením. 

 Týmová spolupráce v sociálních službách. 

 E-learningový kurz- Individuální plánování.  

 Ošetřování nemocných vyššího věku se zlomeninou krčku kosti stehenní. 

 Základní kurz – Bazální stimulace. 

 Duchovenská péče a její význam v sociálních službách. 

 Co přináší do života problém mobility. 

 Video trénink interakcí pro pracovníky v sociálních službách – úvod do metody. 

 Psychiatrické minimum. 

 Bio-psycho-sociální problematika bolesti. 

 Supervize. 

 Život člověka s duševním onemocněním. 
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 Akutní plícní embolie a žilní trombóza. 

 Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením. 

 Právo v praxi. 

 Komunikace s nemotivovaným klientem. 

 Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením. 

 Úvod do cílené komunikace, komunikace a její pozitivní dopady. 

 Alternativní komunikace. 

 Komunikace se nekomunikativním klientem. 

 XV. Gerontologické dny v Ostravě. 

 Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty. 

 Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb. 

 Ortopedický seminář. 

 Historicky IV. Národní kongres bazální stimulace s mezinárodní účastí. 

 Role managementu při individuálním plánování sociální služby. 
 
V domově probíhají 1x týdně pravidelné pracovní porady 
personálu, kde mají pracovníci možnost připomínkovat nově 
navrhované pracovní postupy a  aktualizovaná znění směrnic 
k jednotlivým standardům kvality.  
V listopadu proběhla ve dvou termínech pravidelná školení 
BOZP a PO. V rámci sebevzdělávání podporuje vedení DS  
studium odebíraných časopisů Sociální služby, Sociální péče, 
Rezidenční péče a Sestra. 
 
Ve spolupráci s odborným lékařem ortopedické ambulance 
MUDr. Jiřím Tesarčíkem se podařilo vybavit další klienty 
novými kompenzačními pomůckami, hrazenými zdravotními 
pojišťovnami (17 invalidních vozíků a 15 chodítek), které 
pomáhají seniorům k aktivnímu  pohybu po domově i mimo 
něj. V roce 2011 pokračovalo vybavování  pokojů částečně 
imobilních klientů  elektrickými polohovacími lůžky i dalšími 
aktivizačními pomůckami. Zakoupené pomůcky  pomáhají  předcházet pádům klientů, 
kladný vliv mají i na  prevenci a léčbu proleženin. 
 
 
 
 
Přehled pádů v roce 2011 rekapituluje následující tabulka a graf:  
   

Pády klientů v domově   

pád z lůžka 17 

vstávání z lůžka 12 

opření se o nestabilní oporu (chodítko, stolek)  5 

nestabilita při chůzi (závratě) 36 

zakopnutí,uklouznutí při chůzi 17 

jiné (vstávání z křesla, ujetí inv. vozíku, výtah,) 36 

průměrný počet klientů v roce 2011 132 
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Pády seniorů v zařízení
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pád z lůžka vstávání z lůžka opření se o nestabilní oporu

nestabilita při chůzi zakopnutí, uklouznutí jiné

 

 
Stravování 

 
Klientům našeho domova je poskytována celodenní strava 5x denně, diabetikům 6x denně. 
Stravování je zabezpečeno prostřednictvím vlastního kuchyňského provozu, dle zásad 
racionální výživy a v souladu se systémem HACCP, což je tzv. systém kritických bodů. Ten 
zajišťuje stálou kontrolu nad bezpečností pokrmů i potravin ve všech fázích výrobního 
procesu, tj. od příjmu surovin přes výrobu, 
skladování až po jejich výdej (distribuci).  
 
Provozní hygiena je na vysoké úrovni. 
Kontrolní činností Krajské hygienické stanice 
v Ostravě, pracoviště Bruntál, nebyly v roce 
2011 zjištěny žádné závady  a nedostatky. 
  
Nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel. Možnost výběru platí i u každé diety (racionální, 
šetřící, diabetická), včetně výběru příloh. 
V průběhu celého roku jsme kromě vlastních uživatelů zajišťovali celodenní stravu pro klienty 
Domov Jistoty Devětsil Krnov – Ježník, obědy vlastním zaměstnancům, zaměstnancům DJD 
Krnov – Ježník a v rámci hospodářské (doplňkové) činnosti cizím strávníkům, klientům 
pečovatelské služby, krnovským hasičům. 
Uživatelům naší služby poskytujeme stravu dle pokynů lékaře a zjištěných potřeb konkrétního 
klienta. Např. v době zjevného nechutenství používáme speciální stravu ve formě  
kompletního a vyváženého tekutého přípravku Nutridrink s bohatým obsahem  minerálů a 
vitamínů. Klienti, kterým je podávána mixovaná strava, trpí úbytkem hmotnosti nebo mají jiné 
potíže při příjmu potravy, jsou sledováni nutriční terapeutkou, smluvní spolupracovnicí DS. 
Jejím úkolem je doporučit nám u těchto klientů skladbu a formu stravy tak, aby bylo riziko tzv. 
malnutrice omezeno na nejnižší možnou míru.     
 
Pro zkvalitnění provozních podmínek byl v roce 2011 stravovací provoz vybaven novým 
elektrickým nářezovým strojem a chladničkou. 
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V rámci zjišťování spokojenosti klientů se stravováním byl proveden průzkum dotazníkovou 
formou/Kalibro/. Byla jím sledována spokojenost či nespokojenost se skladbou jednotlivých 
jídel, kvalitou a vyvážeností stravy i personálem stravovacího provozu. 
Ankety se zúčastnilo 80 procent klientů a dopadla velmi dobře. 
 
V domově je zřízená stravovací komise, ve které mají rozhodující slovo zástupci našich 
klientů. Není to snadné, ale pokud to je jen trochu možné, upřednostňujeme přání našich 
uživatelů. 
 
Přehled o počtu připravované stravy pro klienty našeho domova, Domova Jistoty Devětsil 
Krnov – Ježník, počtu obědů pro naše i ježnické zaměstnance, klienty Pečovatelské služby i 
cizí strávníky, jakož i přehled o nákladech a tržbách podávají následující tabulky: 

 

 

 

 

 
Počet vyrobených jídel pro naše uživatele 

strava Racionální diabetická celkem 

Počet jídel 28316 16393 44709 

Počet vyrobených jídel pro uživatele DJD Ježník 

strava racionální celkem 

počet jídel 11 727 11 727 

Počet vyrobených obědů 
Obědy vlastní zaměstnanci zaměstnanci DJD 

Ježník 
pečovatelská služba cizí strávníci 

Počet obědů 12 982 5 089 37 707 17 354 

Náklady na potraviny a tržby 
náklady na 
potraviny 

tržby vlastní 
uživatelé 

Tržby 
uživatelé 
DJD Ježník 

tržby 
uživatelé 
PS 

tržby zaměstnanci 
+ zaměstnanci 
DJDJežník 

příspěvek 
FKSP 

tržby cizí 
strávníci 

5 712 480,83 
Kč 

5 491 754 Kč 1 440 280 Kč 2 111 648 
Kč 

595 896 Kč 92 169,06 
Kč 

893 260 Kč 

       

 
Vzdělávání na úseku stravování: 
 
Vzdělávání v roce 2011 se zúčastnilo celkem 15 zaměstnanců kuchyně a bylo převážně 
zaměřeno na hygienické požadavky ve stravovacích provozech. Vedoucí stravovacího provozu 
se účastní pravidelně kursů vzdělávací agentury Jídelny.cz a konferencí Asociace 
poskytovatelů  sociálních služeb ČR. Poznatky získané na seminářích a školeních jsou 
přímými účastníky předávány všem ostatním pracovnicím stravovacího úseku.    
 

Provozní činnost 
 

Pravidelnou údržbu a opravy majetku domova, budov, 
zahrady, kotelny, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového 
a strojního parku aj. zajišťují pracovníci provozního 
úseku. Přesto, že je domov zařízení relativně nové, 
potřeba provádění oprav a údržbových prací je stále 
častější, náročnější a především nákladnější. 
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Běžnou údržbu a drobné opravy provádíme vlastními silami, rekonstrukce, opravy strojního 
zařízení a opravy většího rozsahu provádíme dodavatelsky. 
V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy keřových porostů a travnatých ploch, 
čištění a údržba zpevněných ploch a komunikací, opravy a nátěry zahradních laviček, běžné 
opravy budov a technických zařízení, doplnění vybavení sociálních zařízení pro uživatele, 
běžné opravy elektrického zařízení, evidence a kontrola elektrických spotřebičů uživatelů, 
opravy jejich nábytku a vybavení, kontrola požárních klapek, drobné opravy technického 
vybavení kuchyně a myčky aj. 
Dodavatelsky byly provedeny opravy technologií v kuchyni, opravy výtahů, oprava maleb a 
nátěrů dle harmonogramu, revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, opravy 
dorozumívacího zařízení a signalizace, oprava žaluzií na pokojích uživatelů atd. 
 
 
 
Provoz prádelny 
 
Technologické vybavení prádelny umožnilo zpracovat níže uvedené množství prádla, včetně 
jeho třídění, praní, sušení, žehlení a provádění oprav. Náklady na zpracování uvedeného 
množství  prádla jsou vyčísleny bez spotřeby elektrické energie a vody, neboť nemáme 
zařízení na samostatné měření energií. 
Množství zpracovaného prádla 

Typ prádla Množství 

Domovské prádlo 46,37 t 

OOPP zaměstnanců 10,58 t 

Osobní prádlo uživatelů 14,56 t 

Zpracované prádlo celkem 71,51 t 

 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

Materiál Náklady 

Prací prostředky  95 647,- Kč 

Ostatní materiál, čistící a hygienické 
prostředky, aviváž, krejčovské potřeby 

 43 648,- Kč 

Náklady na materiál celkem 139 295,- Kč 

 
 

Náklady na energie a odpadové hospodářství: 
Likvidaci odpadů,  vzniklých  v souvislosti s provozem domova a poskytováním sociální 
služby, zajišťují odborné firmy. Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Krnov 
s.r.o., svoz nebezpečného odpadu nám zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. Mohelnice. Během roku bylo vyprodukováno 13,80 t nebezpečného odpadu , z nichž 
převážnou část tvoří pleny a jiný infekční  materiál a 19,2 t komunálního  odpadu. Přehled o 
nákladech na likvidaci odpadu je uveden v tabulce. 

 
Celkové nákl. na likvidaci odpadů Náklady na nebezpečný odpad Náklady na komunální odpad 

332 967 Kč 247 609 Kč 85 358 Kč 

 
 
 



 24 

Náklady a spotřeba energií a PHM v roce 2011 jsou uvedeny níže: 

Druh energie Spotřeba v mj Náklady v Kč 

elektřina 316,962 MWh  1 096 483 

Teplo 3 965     GJ   1 958 619 

Voda 11 895 m3    378 270 

benzín 119  l        3 215 

Nafta 379 l      10 831 

 

 

 

     

Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce: 
V rámci plnění povinností uložených z.č. 262/2006 Sb. zákoník práce a z.č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečuje zaměstnavatel pravidelná školení 
zaměstnanců PO a BOZP, která proběhla v listopadu ve dvou termínech. Školení a 
přezkoušení provedl odborně způsobilý školitel v oblasti PO a v oblasti BOZP p. Jan Loriš. 

V této souvislosti byly rovněž provedeny všechny revize - výtahů,  elektrického zařízení, 
zdravotnických přístrojů, zabezpečovacího zařízení NZ,  zařízení EPS, kuchyně a přenosného 
elektrického nářadí.  

 
 

Vybrané údaje o hospodaření 
Závazné ukazatele v tis. Kč stanovené zřizovatelem – Město Krnov na rok 2011 byly 
následující: 

 Mzdový limit   14 500 tis. Kč – hlavní činnost 
 Limit OOV         90 tis. Kč – hlavní činnost 
 Počet zaměstnanců  nebyl stanoven jako závazný ukazatel 
 Odvod odpisů   1 472 tis. Kč – hlavní i hospodářská činnost 
 
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření 
splněny. 

Nevyčerpané finanční prostředky na dorovnání odpisů budou uhrazeny zřizovatelem Město 
Krnov na BÚ DS Krnov v roce 2012. 

 

Hospodaření organizace k 31.12.2011 
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v  ROZVAZE a 
VÝSLEDOVCE v hlavní činností se ztrátou 141 tis. Kč, v hospodářské činnosti se ziskem 315 
tis. Kč, nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty. 

Inventarizací majetku nebylo zjištěno žádné manko ani žádné nevymahatelné pohledávky. 
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Rozbor nákladů v tis. Kč 

      hlavní činnost    hospodářská činnost  
  
501 Spotřeba materiálu (vč.potravin)         6 865,48  1 559,14 
502 Spotřeba energie                         3 306,96                         159,84 
511 Opravy a udržování     988,60 
512 Cestovné          17,66   
518 Ostatní služby     1 456,01      46,63 
521 Mzdové náklady              14 701,40     738,58 
524 Zákonné zdr. a soc. pojištění              5 065,14                253,36 
527 Zákonné sociální náklady      145,12         7,39 
531 Daň silniční            8,31 
549 Jiné ostatní náklady       580,34         2,78  
551 Odpisy       1 290,49                  77,11 
 
Celkové  náklady činily Kč:   34 425,51  2 844,83 
 
 
 
Porovnání výše nákladů podle druhů v tis. Kč 

6865,48

3306,96

988,6

17,66

1456,0114701,4
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1879,14
spotřeba mateiálu

spotřeba energie

opravy a udržování

cestovné

ostatní služby

mzdové náklady

zákonné zdr.a.soc.pojištění

zákonné sociální náklady

jiné náklady

 
 
 
Komentář k rozboru nákladů v tis. Kč: 
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čistící prostředky, 
zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM, náklady na nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku a náklady na ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců. 
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Náklady na materiál činily v hlavní činnosti  6 865,48  v hospodářské činnosti 1 559,14 
 
       hlavní činnost hospodářská činnost 
Náklady na:  potraviny     4 754,99   1 504,06 
                    prádlo, oděv, obuv           82,58                           
                    zdravotnický materiál                  94,03   
         DDHM (drobný majetek)           66,86          
                    DDHIM                                            627,62                                                         
  PHM                               33,43  
všeobecný materiál:                 1 205,97                                    55,08 
           v tom:  čistící prostředky                  732,33 
                 ostatní materiál, ND                  473,64  
 
Náklady na nákup DDHM   za sledované období byly vyčísleny částkou   628 tis. Kč 
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků 
domova. 

Mezi nejvýznamnější patří např.:-  

-   akum. šroubovák, ponorné čerpadlo            35  tis. Kč                       

-   el.spotřebiče                                                77  tis. Kč 

-   váha, trezor, ostatní zař.                                                              59  tis.Kč 

-   zdravotní pomůcky                                                                     31  tis. Kč 

-   vozíky mechanické                                                                     53  tis. Kč 

-   nábytek – poloh.postele, stoly, židle                                         330  tis. Kč                                     

 

Náklady na energie    celkem :  3 434 tis. Kč 

     hlavní činnost   hospodářská činnost 
z toho:   
-  elektrická energie       1 015 tis. Kč                                     83 tis. Kč 
-  teplo                 1 899 tis. Kč    59tis. Kč 
-  vodné, stočné                  360 tis. Kč              18 tis. Kč 

Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb    celkem:   989 tis. Kč 

Podstatnou část nákladů na tuto položku tvoří každoročně periodická a běžná údržba a běžné 
opravy strojů a zařízení na jednotlivých úsecích. Podle charakteru opravovaného majetku lze 
běžné opravy rozdělit do následujících skupin: 
Opravy strojů a zařízení     celkem:  226 tis. Kč 

                                                            hlavní činnost  hospodářská činnost 

z toho:   opravy kuchyňského zařízení   114 tis.                
              prádelenské techniky     13 tis 
             kancelářské techniky     13 tis. 
                        ostatní opravy a údržba     86 tis. 
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Náklady na opravy podle druhu majetku v tis. Kč – hlavní činnost 

114

13 13

86

0

20

40

60

80

100

120

opravy

kuchyňského

zařízení

prádelenské

techniky

kancelářské

techniky

ostatní opravy

a údržba

 
 

Údržba a opravy budovy            celkem:  763 tis.Kč 

-   periodické malování             143 tis. 
-  práce  instalatérské                297 tis. 
- elektro práce     14  tis. 
- signalizační zařízení   32 tis. 
- stavební úpravy             237 tis. 
-   ostatní práce                                             40 tis. 
 
 
Ostatní služby           celkem: 1 503 tis. Kč        -  hlavní činnost                 1 456 tis. Kč 
                                                                                              -  hospodářská činnost          47 tis. Kč 
likvidace odpadu  333 
telefonní poplatky  104 
poštovné      6 
školení    45 
povinné revize  166 
cestovné    18 
ostatní služby, DPH             784 
 
Poměr nákladů na ostatní služby – hlavní činnost: 
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Mzdové náklady  celkem       20 971 tis. Kč 
                                    z toho   hlavní činnost                     19  969 tis. Kč 
                                                 hospodářská činnost                1 002 tis. Kč 
Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu.  
Skládají se z nákladů celkem :  20 971 tis. Kč 

- mzdy zaměstnanců  15  385 tis. Kč 
- OOV                      49 tis. Kč 
- sociální pojištění     3 840 tis. Kč 
- zdravotní pojištění     1 399 tis. Kč 
- zákon.soc. náklady        153 tis. Kč 
- ostatní osobní náklady       145 tis. Kč 
 

 
Vývoj průměrné měsíční mzdy 
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Průměrná měsíční mzda v roce 2011 činila 17 223,- Kč proti roku 2010 vzrostla o 885,- Kč. 
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Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč 21 819,- 
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Podíl jednotlivých druhů úhrad na celkových nákladech na lůžko  
 
 

Rozbor výnosů: 

 
Celková výše výnosů činila:  34 284 tis. Kč – hlavní činnost 

V souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tvoří základní příjmy 
organizace: 

- úhrada za ubytování a stravu od uživatelů                                 11 816  tis. Kč 
- doplatek příbuzných na základě smlouvy                80 tis. Kč 
- přiznaný příspěvek na péči                   6 885 tis. Kč 
- fakultativní služby                                          22 tis. Kč 
- příjmy za provedené zdrav. výkony od ZP                      1 351 tis. Kč 
- státní dotace z MPSV na provoz                            8 500 tis. Kč 
- provozní dotace od zřizovatele       3 451 tis. Kč  

11816; 34% 

80; 0% 

6885; 20% 
22; 0% 

1351; 4% 

8500; 26% 
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2179; 6% 
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fakultativní služby 

příjmy od zdravotních 
pojišťoven 

státní dotace z MPSV na 
provoz 

provozní dotace od 
zřizovatele 

ostatní výnosy 
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            - ostatní výnosy: 
                                    ostatní strávníci                  1 864 tis. Kč 
                       aktivace fondů                                       120 tis. Kč 
                       jiné                                195 tis. Kč 
 
 
 
Plnění rozpočtu DS Krnov v tis. Kč 
Náklady : hlavní činnost hospodářská činnost 

  rozpočet 2011 
skutečnost 

2011 
rozpočet 

2011 
skutečnost 

2011 

Osobní náklady 19 760 19 987 1 165 1 002 

Mzdové náklady 14 500 14 512 850 739 

čerpání z projektu  135   

Sociální a zdravotní pojištění 4 880 4 991 285 248 

náhrady za nemoc 60 74 10 5 

Pojištění zaměstnanců 60 63 3  3 

OOV 90 49     

Cestovné 20 18     

FKSP 150 145 17 7 

Materiálové náklady 6 010 6 865 1 695 1 559 

Potraviny 4 800 4 755 1 610 1 504 

Prádlo,oděv,obuv 70 82 5   

Zdravotnický materiál 90  94     

Všeobecný materiál 750 1 206 80 55 

DHIM 300 728    

Energie 3235 3 307 140 160 

Elektrická energie 1 100 1 015 90 82 

Teplo 
 

2 100 2 259  50 78 

Pohonné hmoty   35 33     

Služby 1 695 2 468 65 47 

Opravy a údržba 420  989 10   

Spoje 150           110     

Pojistné 25 24    

Ostatní služby 1 100 1 300 55 47 

Školení   45     

Ostatní náklady 1 891 1 798 75 77 

Ostatní daně a poplatky 580 508     

DNM - do 60 tis.Kč 20       

Odpisy investičního majetku 1 291 1 290 75 77 

Náklady celkem 32 591 34 425 3 140 2 845 

Výnosy:  20 132  22 148 3 540   3 160 

Úhrady klientů 11 600 11 896   

Příspěvek na péči 5 832 6 885    

Stravné zaměstnanci 420 424     

Stravné Ježník 1 330 1 441   

Stravné cizí     3 440 3 081 

Úhrady od zdrav.pojišťoven 900 1 351     

Zbytky 5 4     

Pronájmy     100 79 

Ostatní výnosy (úroky apod.) 45 25     

úroky   2     

Dary   120     

Dotace  12 459 12 451     

Dotace státu 8 500 8 500     
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Investiční náklady a fond investičního majetku v tis. Kč: 

Zůstatek fondu investičního majetku z r. 2010  36 908,70 tis  Kč 

Odpisy k 31. 12. 2011                             1 473,16 tis. Kč  

Nově nakoupený DDHM: 

- el. vakový zvedák           108,90 tis. Kč 

- technické zhodnocení budovy                20 419,94 tis.Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------    
Zůstatek fondu investičního majetku k 31.12.2011:            55 964,38 tis. Kč 

 

Přijaté dary 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše činnost 
rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat některé 
společenské a kulturní akce pro uživatele, pořídit prezentační materiály domova.  To vše 
s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti. 

V roce 2011 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši   132 400-  Kč. 

 

dárce                popis                             částka Kč 
 
MARTEK MEDICAL, Třinec     finanční dar – sociální účely klientů domova      41 000,- 
DICONA Praha       finanční dar – sociální účely klientů domova      53 000,- 
Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov     finanční dar – potřeby klientů domova                20 000,- 
Ing. Jan Heczko, Krnov                       finanční dar – potřeby klientů domova                 7 000,- 
Mgr.Michaela Hradilová,Průšanky    finanční dar – potřeby klientů  domova                 2 400,-- 
Gastro kiss-Radomív Kiss                   finanční dar – potřeby klientů domova                 1 000,- 
AVE Mohelnice       finanční dar – potřeby klientů domova                 1 000,- 
Pavel Pavlík Krnov       finanční dar – potřeby klientů domova                  1 000,- 
Ivo Suchomel, Krnov                           finanční dar  - potřeby klientů domova                  2 000,- 
CARTOUCHE, Horní Suchá             finanční dar – potřeby klientů domova                  3 000,- 
Josef Hatoň, Zábřeh       finanční dar – potřeby klientů domova      1 000,--  
 
  

Kontrolní činnost 

 
Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu s platnou právní úpravou 
byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, platné a závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a 
pověřené pracovníky, které jsou dodržovány a pravidelně aktualizovány. 
 
Směrnice k provádění vnitřních kontrol definuje pracovníky oprávněné k provádění kontrolní 
činnosti, jasně stanoví vedoucím zaměstnancům rozsah jejich pravomocí a odpovědností při 

Dotace zřizovatele 3 559 3 451     

Dotace zřizovatel - investice - 109    

- Dotace ÚP ACLUB,REINTEGRA  185      

HV hosp. činnosti 400 315     

Výnosy celkem 32 591 34 599 3 540 3 160 

Hospodářský výsledek  174 400 315 
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provádění kontrolní činnosti a při nakládání s veřejnými finančními prostředky a ukládá jim, aby o 
všech operacích a kontrolách byla vedena příslušná dokumentace, aby byla přijata nezbytná opatření 
k ochraně veřejných prostředků a bylo zajištěno hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných 
prostředků. 
 
Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu  a vedoucími 
zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací při hospodaření s veřejnými 
prostředky, od jejich plánování, realizace až do konečného vypořádání a vyúčtování. Průběžné 
hodnocení výstupů operačních postupů slouží k posouzení stupně provozní a  účetní shody a je 
zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na jednotlivých úsecích a pro předcházení 
vzniku rizik a negativních jevů.  
 
Průběžnou řídící  kontrolu zabezpečují vedoucí úseků nebo jimi 
pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při 
hospodaření s prostředky. Zjistí-li odpovědní zaměstnanci, že 
s prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo 
v rozporu s právními předpisy, oznámí své zjištění písemně řediteli, 
který přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  
 
Následná řídící kontrola je prováděna zejména prostřednictvím 
čtvrtletní kontroly rozpočtu, interní audit je v naší příspěvkové 
organici nahrazen veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním 
oddělením  zřizovatele (Město Krnov) a ročním účetním auditem, 
kterou provádí externí auditor. 
 
V průběhu roku 2011 provedly v DS kontrolu tyto instituce: 
DANEPO s.r.o. Opava – audit čerpání dotace ze státního rozpočtu 
v roce 2010 (duben),                                                                                  
Krajská hygienická stanice Ostrava -   3 kontroly: hygiena stravovacího 
provozu (říjen), dodržování zákona č. 258/2000 Sb. (květen), inventarizace očkovacích látek 
(prosinec), 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál – dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně (prosinec).  
Během kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které  by nepříznivě ovlivnily činnost naší 
organizace. U požární ochrany byly zjištěné nedostatky ve stanovených termínech odstraněny.  
 
 

Vzdělávání THP pracovníků : 
 
U THP pracovníků  probíhá školení hrazené zaměstnavatelem v tématech odpovídajících obsahu 
konkrétní oblasti znalostí a vědomostí, příslušné k výkonu sjednané práce. Intenzita školení 
k prohlubování kvalifikace u těchto zaměstnanců je závislá na platné legislativě.  
 
 
Přehled seminářů, které  THP pracovníci absolvovali:    
 

- vybrané problémy a chyby z praxe pracovněprávních vztahů 

- aktuální problematika nemocenského a důchodového pojištění 

- významná novela Zákoníku práce, platná od l. ledna 2012 

- uplatňování DPH – novela zákona 

- účetní případy z pohledu DPH 
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- inventarizace – metodika, příprava, provedení, kontrola 

- směrnice o inventarizaci 
 

Závěr  
 
Legislativní změny z dílny Ministerstva práce a sociálních 
věcí přinesly na konci roku 2011 především velké přesuny 
v kompetencích jednotlivých úřadů. Máme zde hlavně na 
mysli převod velké části sociální agendy (dávky hmotné 
nouze, příspěvek na péči, veřejná služba apod.) na úřady 
práce. Ambici je hodnotit v tuto chvíli nemáme. Pravda ale 
je, že zaběhlé a dobře fungující postupy budeme muset 
hned od začátku nového roku nově budovat.     
Podstatnou kompetenční změnou je také skutečnost, že od 
1. 1. 2012 budou inspekce poskytování sociálních služeb 
zajišťovány krajskými pobočkami Úřadu práce. Co to 
přinese s určitostí nevíme. S množstvím agendy, kterou mají 
Úřady práce zajišťovat se však dá už teď předpokládat, že 
kontrol plnění standardů kvality jednotlivými poskytovateli ubude. Jakési uvolnění v úsilí 
trvale zvyšovat kvalitu poskytované služby se v této souvislosti přímo nabízí. My jsme však 
rozhodnuti nepolevit a kvalitu života klientů v našem domově nadále zlepšovat. 
Už v průběhu tohoto roku jsme uskutečnili první kroky pro zavedení evropského modelu 
řízení a měření kvality E-Qalin. V průběhu roku 2012 budou proškolení dva procesní 
manažeři, k čemuž navíc získáme metodiku E-Qalin a katalog indikátorů kvality. Věříme, že 
se nám následnou implementací tohoto systému řízení (byl vyvinut v Rakousku speciálně pro 
domovy pro seniory) bude dařit posunovat kvalitu námi poskytované služby o další krůčky dál. 
 
V úplném závěru je opět nutno poděkovat všem zaměstnancům domova za jejich náročnou a  
obětavou práci. Faktem zůstává, že její finanční ohodnocení je stále přes veškerou snahu 
vedení domova  podprůměrné. Věřme, že vnitřní pocit z dobře odvedené práce a kladné 
odezvy našich uživatelů  jim budou i nadále alespoň částečnou útěchou.  
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                    Příloha  k  Výroční zprávě 2011 
 
 
 

Ze života v domově 
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2011 

Volnočasové aktivity 
 

V našem zařízení pro 136 klientů se 
snažíme najít tu nejlepší formu využití 
jejich volného  času. Při vybírání 
programů vycházíme především ze zájmů 
klientů. Využíváme v nejvyšší míře přání a 
schopností klientů, abychom jich co 
nejvíce oslovili a připravili pro ně zajímavé 
aktivity. Některé programy jsou 
pravidelné, jiné připravujeme 
příležitostně. Mezi pravidelné patří velmi 
oblíbené cvičení s fyzioterapeutkou. 

V pondělí a v pátek jde o tzv. velké cvičení, které se koná  v kulturním sále. 
V úterý, středu a čtvrtek se jedná o cvičení v respiriích na jednotlivých 
odděleních, které je také velmi oblíbené. Cvičení probíhá v sedě při velmi pěkné 
hudbě, a přestože mnozí pravidelní účastníci oslavili svoji devadesátku již před 
několika léty, stále je cvičení baví. K naší paní cvičitelce patří pes Bart, kterého si 
naši klienti mohou pohladit,kdy se jim zachce a pár umňoukaných kamarádů, o 
které se také stará.  
Každý den máme otevřeny 2 klubovny, kde 
probíhá rovněž zajímavý program.  Ve velké 
klubovně se schází větší množství klientů. 
Často praská ve švech, když např. společně 
oslavujeme narozeniny. O něco menší, ale také 
velmi oblíbenou klubovnu navštěvují klienti, 
kteří měří své síly u společenských her. 
Obyvatelé našeho domova mají velký zájem o 
práci u počítačů, nebo  o kontakt přes internet a 
tzv. Skype. Pomocí těchto programů mohou 
udržovat kontakt se svou vzdálenou rodinou  
v případě, že nemají až tak velkou možnost 
pravidelně se navštěvovat. Místnost, ve které 
jsou počítače umístěny, slouží také jako 
knihovna. Každý čtvrtek k nám dochází 
pracovnice Městské knihovny Krnov a půjčuje knížky zájemcům o tuto službu.  
O pravidelné čtvrteční promítání filmů v kulturním sále je také stále nebývalý 
zájem.   
Velmi oblíbená jsou příležitostná vystoupení profesionálních umělců, herců, 
recitátorů a zpěváků. Pravidelnými návštěvníky Dne seniorů jsou  vážení herci, 



 36 

které známe z televizních pořadů či filmů. I ti  
neprofesionální umělci patří k velice 
oblíbeným vystupujícím. Často k nám 
přicházejí děti ze základních a mateřských 
škol, tanečníci, kterých má naše město velmi 
mnoho v různých tanečních školách a 
zájmových organizacích.  
Na schůzkách klientů s vedením zařízení, 
které se konají jednou za měsíc 
(shromáždění klientů), mohou klienti kromě 

jiného projevit svá přání na zařazení 
konkrétních kulturních programů.  
Každé září gratulujeme všem 
jubilantům, kteří se dožili kulatých i 
půlkulatých narozenin. Tento rok bylo 
kytičkou obdarováno 40 klientů.  
V našem domově probíhají také 
pravidelné nedělní bohoslužby a mimo ně 
i biblické hodiny. 
Jen co sluníčko prohřeje lavičky v naší 
zahradě, velmi rádi grilujeme a mlsáme zmrzlinu. Oblíbená je i  relaxační 

místnost s akváriem, kde mají naši klienti možnost 
poslechu pěkné hudby. Tato relaxační místnost 
nabízí možnost pravidelného posezení, které klienti 
využívají každý den před večeří  a  příležitostně i 
k trávení času s rodinami.  
Za dobrou praxi našeho zařízení považujeme práci 
klubovny. Je to společenská místnost, dílna, herna, 
posluchárna, prostě všechno co člověk potřebuje. 
Klubovna je otevřená dopoledne (úterý- čtvrtek od 
8,15 – 10,40 hod.) i odpoledne (pondělí – pátek od 
13,00- 15,30 hod.). Je skutečně využívána mnoha 
klienty a každé 
zavření budí 

nelibost. 
V klubovně se vždy hraje „Člověče nezlob 
se“,  vykonávají se ruční práce různého 
druhu – háčkování, párání, motání, barvení 
vajíček i hedvábí, pletení, které je 
nejoblíbenější, práce s papírem i ubrousky. 
Čteme zprávičky z domova i ze světa, 
procvičujeme paměť, posloucháme 
písničky, nebo si jen tak zpíváme. 
Připravujeme i výzdoby domova, to znamená, že se zdobí  perníčky, skládají se 
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papíry, chystají se mašle apod., a vyrábíme spoustu výrobků, které přinášejí 
radost nejen dětem vystupujícím u nás v domově, ale i široké veřejnosti na 
veletrzích a jiných prezentacích. Pravidelní návštěvníci klubu letos obdrželi 
„klubácké vysvědčení“ a nad šálkem kávičky nebo čaje zhodnotili své výborné 
výsledky celoroční práce. Společně slavíme nejen narozeniny, ale také plánujeme 
různé akce, prohlížíme si fotoalba jak soukromé, tak i ty co jsme nafotili při 
našich výletech a akcích. Máme i vaření, a to znamená, že pečeme koláče, 
štrůdly, děláme si topinky, hranolky, které si vylepšíme tatarskou omáčkou a 
pozor, občas si upečeme i kus bůčku. Jsou klienti, kteří do klubovny chodí 
pravidelně - takřka denně a jsou i takoví, kteří přijdou jednou za týden, nebo 
ještě méně často. Některé imobilní klienty  alespoň na krátkou dobu do 
klubovny dovezeme. Pro imobilní a ležící klienty, kteří jsou na pokojích a 
nechtějí, nebo se nemohou účastnit   společných akcí, také připravujeme 
programy. Přehráváme jim hudbu pomocí sluchátek, čteme časopisy, povídáme 
si, děláme jednoduché výrobky, prohlížíme rodinná fotoalba, nebo se jen tak  
chvíli držíme za ruce. I  pohlazení či objetí je nám vráceno úsměvem nebo 
pěkným slovem, které vždy zahřeje a potěší.    

 

 

V roce 2011 byly pro uživatele naší sociální 
služby uspořádány následující akce: 

 
LLLEEEDDDEEENNN   –––   ÚÚÚNNNOOORRR   

 

Zahájení náročných stavebních úprav – výměna plastových 

oken a fasádní opravy  celého domova pro seniory - nám 

omezilo možnost využít prostory domova ke všem plánovaným 

společenským akcím. 

Pro naše služby je 

však prioritní 

zkvalitnění života 

našich uživatelů a  

úspora energií 

v podobě kompletního 

zateplení budovy  DS, realizovaná díky finančním 

prostředkům z Evropské unie a Města Krnova k němu 

bezesporu přispěla.  

 

 

 

 

 

BBBŘŘŘEEEZZZEEENNN   
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Vystoupení dua Pepa a Anička - známé melodie a humorné vystoupení této oblíbené dvojice přišlo 

shlédnout do kulturního sálu mnoho klientů. Stejně jako při minulých vystoupeních se akce velmi 

zdařila. 

   
Přednáška na téma „Procvičování paměti“ – do kulturního 

sálu, kde nám paní Schmidtová přišla přednášet a ukázat 

formou her a procvičování jak pracuje myšlení, přišlo 

kolem třiceti klientů. Všichni se spolu  s personálem 

zapojili do vědomostní soutěže a tři nejlepší odcházeli 

s diplomem. 

 

Enkaustika – v klubovně tvoříme výrobky různých technik. 

Jednou z nich je také technika enkaustika, která se 

klientům velice zalíbila. Konečné výsledky naší tvořivosti 

vystavujeme také na veletrzích či jiných prezentacích.  

 

 

 

DDDUUUBBBEEENNN   
 

Historie města Krnova – přesně o tomto tématu umí nejlépe 

vyprávět pan Vladimír Blucha, kterého jsme si na 

zodpovězení spousty otázek a nám nejasných zajímavostí 

pozvali do našeho domova. A opravdu nezklamal. 

Odpověděl na všechny naše dotazy, včetně takového, zda 

má Krnov nějaké strašidlo. Poučná hodinová přednáška 

byla oceněna velkým potleskem klientů. 

 

 

 

Kamerová 

lupa – naši klienti byli osloveni a pozváni na ukázku 

práce s kamerovou lupou a jinými předměty. Přišli se 

podívat i obyvatelé protějšího Domu s pečovatelskou 

službou. Při dotazování  zaměstnanců firmy HT 

Viskal, zda by měl  někdo zájem o jejich výrobek, se 

přihlásilo pět klientů.  

 

 

 

 

   
   
   

KKKVVVĚĚĚTTTEEENNN   
 

Vystoupení dětí ke dni matek – jako první děti v tomto roce nám ke 
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Dni matek přišly v doprovodu paní učitelky Krýglové, Junkové a Kurtišové zazpívat a  zarecitovat 

vystupující ze základní školy Dvořákův okruh. Děti se moc líbily a odměnou jim byl potlesk 

spokojených diváků i malá sladkost. Účinkující děti našim klientkám předaly jarní kytičku 

konvalinek. 

 

Obrazová výstava – na výstavu fotografií do Městské knihovny Krnov se shromáždilo 7 klientů a 

personál domova jako doprovod. Cestu jsme museli zdolat po svých, přesto nikdo nelitoval. 

V knihovně nás již čekali a umožnili nám posezení. Po shlédnutí fotografií a pokochání se 

krásnými obrazy Květoslavy Kukelkové, jsme se ještě ve městě zchladili zmrzlinou. Všem se 

procházka líbila. 

 

Májová veselice – o překvapení, které proběhlo v prostorách velké jídelny, se kromě příjemné 

hudby pana Iva Unčovského a latinsko – amerických tanců pod 

vedením paní Morsutové postaralo 11 zaměstnanců domova. 

Zpříjemnili chvilky a rozveselili nejednu tvář našich klientů při 

„Generační 

módní 

přehlídce“. 

Bavili se 

nejen klienti ale i 

personál 

 

 

  

 

Nákupy - zájemci z 

řad klientů 

našeho zařízení se rozhodli účastnit se nákupu v supermarketu Billa 

a menších obchůdků v okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   

ČČČEEERRRVVVEEENNN   
   

Grilování na zahradě DS - 

konečně přišlo pěkné 

počasí a proto jsme tento 

krásný den využili ke 

grilování. Na zahradě 

Domova pro seniory 

Krnov jsme grilovali 100 

klobásek, se kterými 
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nám pomohli i obyvatelé blízkého Domu s pečovatelskou službou 

 

 

V. Veletrh poskytovatelů sociálních  služeb a zdraví – jako každým rokem jsme se i letos 

prezentovali na pátém Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb a zdraví, který se konal pod 

záštitou Městského úřadu Krnov v Sokolovně na Petrovické ulici. Pozvání rádi přijali i naši klienti, 

kteří se v hojném počtu  i s rodinnými příslušníky této akce zúčastnili. Seznámili se s některými 

nabízenými službami, zaposlouchali se do hezké hudby a potěšili se vystoupením účinkujících.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika Origami -  prostřednictvím Veletrhu jsme získali mnohé kontakty na osoby, které si 

budeme chtít pozvat i do  domova. Jednou z prvních oslovených byla paní Garguláková ze  

Svazu tělesně postižených, která nás zasvětila do tvorby hvězdiček či záložek z čajových sáčků. 

Jedna z našich klientek tyto hvězdičky tvoří dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den seniorů v Osoblaze - každým rokem se v našem 

zařízení koná oslava Dne seniorů. Podobné oslavy pořádají také okolní domovy, které, stejně jako 

my, rádi přivítají účast klientů z okolních domovů. Z našich řad pozvání do Domova pro seniory 

v Osoblaze rádo přijalo 6 klientů. Návrat byl sice až kolem 19. hodiny, ale moc se všem v Osoblaze 

líbilo. 

 

Setkání s duchovní hudbou – v Minoristkém kostele Narození Panny Marie na Štursově ulici se 

uskutečnil první koncert 2. ročníku festivalu „Setkání s duchovní hudbou 2011“. Na vystoupení 

smíšeného chrámového sboru Chorus Odry a jeho orchestru Collegium Odry se přihlásily i naše 

dvě klientky, které jsou katolické víry a pozvání přijaly velmi rády.  Za doprovodu terapeutky byl 

návrat do domova až v 19,30 h.  
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Pozvání Klubu důchodců a Svazu tělesně postižených – krásné počasí a příjemné pozvání nejen 

k poslechu hudby pod širým nebem v areálu Domu s pečovatelskou službou na Hlubčické ulici 

přímo vybízelo, abychom, i za cenu cestování městskou hromadnou dopravou, se jeli podívat, jak 

se baví jinde. A bavili jsme se i my. Nejen u dobrého domácího občerstvení, pěkné hudby, skládání 

origami, ale i u hraní her, které jsme absolvovali bez dlouhého přemlouvání. Škoda, že čas byl tak 

krátký, a my se museli vrátit do DS. 

 

Den seniorů v Bruntále - pozvání na den seniorů v Domově Pohoda v Bruntále tentokrát přijalo 6 

klientů. Společně s personálem přímé péče a řidičem panem Jarošem si užili sváteční odpoledne 

s bohatým programem, chutným občerstvením a při příjemném poslechu hudby. V 18 hodin 

nezbylo nic jiného, než se rozloučit a vydat se na zpáteční cestu do DS.  

 

 

ČČČEEERRRVVVEEENNNEEECCC   

Muzikoterapie  -  léčebná metoda používající jako 

terapeutického prostředku hudbu, může vést ke 

zmírnění bolesti, úzkosti a strachu. Ve velkém sále 

našeho domova paní Sedláčková, která se 

muzikoterapii věnuje, přivítala 9 klientů domova na 

lekci muzikoterapie. Po zajímavé zkušenosti (hrách, 

zpěvu, procvičení se s šátky) byli všichni přítomní 

natolik nadšeni, že už se těšili na její příští návštěvu.  

 

SSSRRRPPPEEENNN   

Restaurace Barbara – stejně jako se zpívá v písni 

Waldemara Matušky Slavíci z Madridu: „Žízeň je veliká, 

život mi utíká,…“, tak i nás v těchto horkých dnech 

sužovalo nejen sucho v hrdle, ale i chuť na bramborové 

placky a poháry. Zrovna na ty, které dělají v nedaleké 

restauraci Barbara, kam jsme si to namířili i my.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terapie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
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ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

Oslava jubilantů –  kulaté, a půlkulaté 

narozeniny oslavilo tento rok 40 klientů, 

kterým se v kulturním sále předávaly 

kytičky. Nejstarší klientka našeho 

zařízení oslavila krásných 99 let.    

Přednáška o rakovině prsu – ONKO 

NIKÉ je sdružení pacientek 

s nádorovým onemocněním prsu. Jeho 

členky se přišly podělit o své zkušenosti s našimi klientkami. Na 

besedě byla promítána dataprojekce k tomuto závažnému 

tématu, které se může týkat žen všech věkových skupin. Na 

modelu si účastnice mohly vyzkoušet nahmatání bulky v prsu.  

Den seniorů – přestože je konec babího léta, v Domově pro 

seniory se slavilo. Důvodem k oslavě byl  jako každoročně Den 

seniorů, na který kromě našich klientů přijali pozvání  hosté 

domovů pro seniory Osoblaha, Bruntál a Ježník i zástupci 

Městského úřadu v Krnově. Kromě vystoupení dětí z MŠ 

Gorkého, Jiráskova a dětí ze SVČ Méďa, nám odpolední program 

zpestřil hlavní host, imitátor 

Petr Martinák. Odpoledne pak se 

pokračovalo u slavnostní večeře, 

chlebíčků, rohlíčků, koláčků a 

dobrého vínečka ve velké 

jídelně. Všichni přítomní se zde 

mohli kochat vystoupením 

taneční skupiny „Dambra", nebo 

Bubble show Pavla Rollera. 

K poslechu a tanci nám hráli krásné písničky otec a syn 

Bogáčovi, přestávky byly zpestřeny bohatou tombolou.   

 

 

ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN   

Španělská kuchyně -  toasty s rajčaty, kuřecí stehno 

pikantní, nebo polévka česneková španělská – všemi 

těmito tradičními pokrmy Španělska zpříjemnily tento 

den klientům pracovnice naší kuchyně.  

Vystoupení „Fidliboys“ – přestože sami mají 

důchodový věk a nevystupovali u nás poprvé, trojice 

pánů ze skupiny Fidliboys věděla, kam si to má namířit. 
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V kulturním sále na ně čekalo bezmála 50 posluchačů.   

 

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   

Harmonikář – s naladěnou harmonikou, krásným 

hlasem, vzpomínkami na staré časy a domácí 

slivovičkou nás navštívil pan Krömer. Zanotoval 

lidové písně a dal prostor i klientům, aby si vybrali 

písničky na přání. 

 

PPPRRROOOSSSIIINNNEEECCC   

Mikulášská zábava – kromě našich klientů se při předávání „nadílky“ bavili i samotný čert 

s Mikulášem. Dalším zpestřením tohoto svátečního podvečera bylo  taneční vystoupení skupiny 

„Flash“ pod vedením paní Horákové a  hudební vystoupení  pana Martina Kachlíka.   
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Vánoční jarmark – pozvání na Vánoční jarmark se 

týkalo nejen široké veřejnosti, ale i našich klientů, 

kteří toho náležitě využili. I přes nepřízeň počasí se 

prohlídka stánků s nákupem dárečků pro rodiny 

vydařila.  

Vystoupení dětí ZUŠ Krnov -  obveselit a zazpívat 

vánoční koledy našim klientům přišly děti ZUŠ Dr. 

Malovaného a děti z mateřských školek pod 

vedením paní Z. Odstrčilové. Zahanbit se nenechali 

ani klienti a protože většinu koled znali, zazpívali si 

je spolu s dětmi. Velkou odměnou všem byl 

dlouhotrvající potlesk. 

 

Vystoupení 

dětí MŠ a 

ZŠ – 

vystoupení 

v podobě 

vánočních 

písniček, 

recitací a 

tanečků 

nám děti 

MŠ  a ZŠ Dvořákův okruh v doprovodu učitelek a rodičů zaplnilo celou hodinu a půl z odpoledne. 

Společně strávený čas dětí a našich klientů byl odměněn dobrotami pro vystupující a rozdáním 

zápichů sněhuláků pro posluchače. Adventní koncert – o 

završení vánočních svátků,ale i celého roku 2011 se 

postaralo Československé komorní duo paní Zuzany 

Berešové (el. klavír) a pana Pavla Burdycha (housle a 

průvodní slovo). 


